
DE SCHILDERSFAMILIE RAVESTEYN 

DOOR 

DR. A. BREDIUS en E. W. MOES 

' 
"so dat dit geslacht uitgemunt heeft in 't voort- 

brengen van beroemde ???7<:/?J??/?M." 

TWEEDE GEDEELTE 

de verschillende kunstenaars, die wij in een vorige aflevering , 
van dit tijdschrift behandeld hebben, verwant waren 1) aan de 

Haagsche schildersfamilie RAVESTEYN, hebben wij niet kunnen 

ontdekken. Deze heeft tot stamvader 

ANTHONIS VAN RAVESTEYN I. 

De eerste maal dat deze glasschilder vermeld wordt is 5 Aug. 1593, toen ' 

hij ,..gelaesmaker.... respective woonende tot Culemborclz" met QUIRYN COENSZ. 

VAN DER MAES te 's Gravenhage 1 38 £ kreeg voor het leveren van drie kruis- 

vensters, versierd met het wapen der Generaliteit. Later is hij denkelijk naar den 

Haag verhuisd, want toen hij in 1602 voor een dergelijk werk 126 1 kreeg, is 

zijn woonplaats niet aangegeven 2). Inmiddels waren twee zijner zoons lid van 

het Haagsche St. Lucasgild geworden. 

1) In de kerk te Batenburg in de Betuwe is een grafzerk met de inscriptie "Hier is be,gravesz folarzn 
Antonis van Ravestein 29 Maari 1618" en een wapen (gedeeld, I : twee haken kruislings over elkander, 2 : zonder 
wapenfiguur). Niettegenstaande de overeenkomst der voornamen, behoort deze JOHAN ANTHONIS VAN RAVESTEYN 
tot een andere familie, gelijk blijkt uit zijn familiewapen (Naz-crselter, i88o p. 607). Het hierboven afgebeelde 
wapen werd door CORNELIS VAN RAVESTEYN (zie beneden) in 1630 geplaatst in een album amicorum, thans 
in het bezit van den heer 3IAURIN graaf NAHUYS te Brussel (Dielselte Warande 1889 p. 285). 

2) Zeitschrift fiir Bildende Kunst 1882, Beiblatt p. 686. Hier wordt hij met zijn zoon ANTHONIE verward. 
TT- 77 n - i2 
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JAN VAN RAVESTEYN 

VAN GOOL 1) zet zijn geboortejaar op 1580, DE ]ONG 2) noemt stellig 
Beslissen kunnen wij vooralsnog niet, evenmin of het juist is, dat beiden 's Graven- 

hage als zijn geboorteplaats opgeven. 

Verwonderlijk is het, hoe eertijds met den voornaam van dezen uitstekenden 

portretschilder omgesprongen is, en dat nog wel door tijdgenoten. In de Icono- 

gr3phie van VAN DYCK komt zijn portret voor met het onderschrift: Gas par van 

Ravesteyn, Weliswaar is deze fout in latere drukken verbeterd, maar reeds had 

CORNELIS DE BIE 3) ze overgenomen, zoodat ook hij spreekt van Gaspar 

Ravesteijn Conterfeyter en fray ord01znantie Schilder Ùz den Haghe." 4) Aller- 
' 

zonderlingst is het, dat CONSTANTYN HUYGENS, die hem persoonlijk gekend heeft, 

spreekt van "egregius conâvis meus Paul/us RavesteÍ1zÙts." 5) 
HUYGENS maakt ook gewag van zijn verblijf in Italie. Dit bericht wordt 

echter door geen anderen zegsman bevestigd. Zijn leermeester wordt nergens 

uitdrukkelijk genoemd. Toch meenen wij te mogen aannemen, dat MICHIEL JANSZ. 
MIERLVELT zijn eerste schreden op het pad van portretschilderen geleid heeft. 

Dat hij ten minste in Delft gewoond heeft, voor dat hij zich te s' Gravenhage 
kwam vestigen, wordt waarschijnlijk gemaakt door het feit, dat hij 23 Oct. 1597 

. aldaar in twee notarieele attestaties als getuige optreedt 6). Vier maanden later, 

17 Febr. 1598, deed hij zijn intrede in het St. Lucasgild der residentie, en reeds 

spoedig verschafte hij er zich een gunstigen naam, zoodat KAREL VAN MANDER 

in 1604 het volgende loffelijke getuigschrift geeft "Ick behoefde oock niet verswijge1z 
in den Hage een seer goet Schilder / ell Conteyfeyter ? Ravesteyn ?'helaeete?z / 
die cett sehoon en goede 7aandelinghe lzeeft" 7). 

17 Jan. i6o4 vinden we in het Aanteekenboek op het stadhuis zijn voor- 

genomen huwelijk vermeld ,_7an Van Ravesteijn Antonisz. Sclzilder ende Alina 

Ayents van Berendrecht, jonge dochter (te geven vant stathuijs)." Uit deze laatste 

toevoeging blijkt, dat hij niet tot de landskerk behoorde. Hij was dan ook 

Katholiek 8), en herhaaldelijk komt hij als getuige voor bij plechtigheden in de 

Roomsche kerk in de Oude Molstraat. Zoo toen 4 April 1619 A.RND, zoontje 

i) I p. x6. 
q) In zijn uitgave van v. MANDER II p. 215. 
3) Gulden Cabinet p. 99. DE BIE was trouwens zeer slordig in het vermelden der voornamen. WILLEM 

VAN AFLST, den schilder van 11stilstaende dÙzghen" noemt hij PEETER, en CLAES BERCHEbi CORNELIS. 
4) Een C. V. R. gemerkte Heilige Familie in de coll. VON MOLTKE te Kopenhagen wordt er als een 

product van dezen CASPFR VAN RAYESTEYN vertoond ! 
5) Oud-Holland IX p. 121. - 

6) Prot. Not. FR. v. UYTENIŒOEK te Delft. ' 

7) Sclailderboeck ed. 1618 p. 213 a. 
s) Dit zegt ook VAN GOOL (I p. 32). 
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van MATTHYS LEENAERTSZ. en PETRONELLA VAN RAVESTEYN (denkelijk zijn 

zuster) gedoopt werd, toen 27 Juni 1640 zijn dochter MARIA met den schilder 

ADRIAEN HANNEMAN in het huwelijk trad, en toen 3 Juli 1641 WILLEM VAN 

CULEMBORCH zijn andere dochter AGNES voor het altaar voerde. 

Het ging hem blijkbaar goed, want 3 Mei 1608 verklaart MAERTEN ROSA, 

griffier van den Hoogen Raad van Holland, voor Schepenen, dat hij aan JAN 
VAN RAVESTEYN schilder voor 44 2 een huis op den hoek van de Papestraet en 

Molestraet (nu Ode Molstraat) verkocht heeft; Iooo ? betaald hij contant, de 

rest zou in jaarlijksche perceelen van 350 JB atgelost worden, terwijl hij voor 

600 ? hypotheek op het huis opnam. In 1628 was hij verhuisd, want in de ver- 

pondingsboeken van dat jaar staat hij aangeteekend als wonende in "de 1l?1'olstYaet 
de Oostzfde, het vierde hitis van de weversplaetse" waar in hetzelfde jaar 

nog gewoond had de weduwe van CLAES LAUWERENS RAVESTEYN; boven haar 

naam staat met een oude hand, niet lang na 1628 geschreven "Nu Jiialz van Ra- 

vesteyn". Nu en dan liet hij deze woning wat opknappen; zoo kreeg hij 31 Oct. 

I62g van de stad 30 2 6 /3, omdat hij het rieten dak door een steenen had laten 

vervangen. Nog in 1646 komt hij in het "Clapwaeckersboeck" voor als wonende 

in dit huis, maar in 1654 woonde hij, gelijk blijkt uit het cohier van de loooste 

penning, in de Nobelstraat naast zijn schoonzoon HANNEMAN, terwijl zijn zoon 

CORNELIS ') in het ouderlijk huis was blijven wonen. In 1647 bouwde hij "Int 

Slop aen de Zuydtsijde vazz den Deizizeizweelt" een nieuw huis "bevo?aden verhuyyt 
te sifn voor XXVI guldoz" 2). 

Bij den cohier van de 5ooste penning in 1627 was hij aangeslagen voor 

f I 2 en bij dien van de loooste penning van 1654 op f 6, zoodat beide keeren 

zijn kapitaal op f 600o geschat werd. 
° 

In 1617 is een RAVESTEYN deken van het St. Lucasgild 3). Of hij dit is , 
dan wel zijn broeder ANTHONIE, weten we niet. Later heeft hij er nooit be- 

stuursposten bekleed ; wel stond hij in 1631, 1634 en 1637 op de nominatie voor 

hoofdman 4). In 1656 scheidde hij zich met verreweg zijn meeste kunstbroeders 

_ af van het St. Lucasgild en werd zoodoende een der eerste leden van de con- 

frerie Pictura. 

16 Febr. 1636 werden de graven No. 8 en 9 van de lode rei in de Kloos- 

terkerk op zijn naam overgeboekt. Reeds vier jaar later bleek dit graf noodig te 

1) Deze CORNELIS werd 22 Febr. 1630, oud 21 jaar, als jurist in het Album Studiosorum der Leidschen 
Hoogeschool ingeschreven. In hetzelfde jaar plaatste hij zijn wapen met de zinspreuk sua totus homo" in 
het album amicorum dat hierboven vermeld is. Later komt hij voor als procureur te's Gravenhage. 

2) Quolzier van alle de nieuwe ofte voor 't meerendeel vernieuwde huysen ende y etimmertezz bevonden ge- 
bouwt te zijn iiz 's Gravenhaghe". 

3) Obreen's Arclzief, IV, p. io. 
4) T. a. p., IV p. 10, 68, 70, 72. 

. 6* .. 
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zijn, toen 28 Maart 1640 zijn vrouw er een laatste rustplaats vond. Nog 17 jaar 
overleefde hij haar. 21 Juni 1657 werd geluid in de Groote Kerk "acl2t posen 
over MOl1sr. Ravesteijn in de Nobelstraat - 26 gulden." 23 Nov. 1666 werd in 

hetzelfde graf zijn zoon, de procureur CORNELIS bijgezet, en II Juli 1671 zijn 
beroemde schoonzoon ADRIAEN HANNE MAN. 2 Sept. 1675 werden de beide gra- 
ven overgeboekt op naam van zijn kleinzoon, den advocaat en procureur JACOB 
VAN RAVESTEYN 1). 

Als leerjongens worden vermeld, 1612 JAN HAERMENSEN BOERSMAN, AELBERT 

DIERKSEN en CLEMENT RAM, 1612 en 1613 TOMAS OUWATER, 1623 en 1624 
BARENT JANSZ. (LEER), LEENDERT BARTHOUTS, PIETER CRAEN, DIRCK ABRAMZ. 

en JOOST ODRYE, 1635 PAUWELS WILLEMSZ., 1642 zekere ADAM en zonder ver- 

melding van jaartal DIRCK VERLAER Ook JAN BASSENBOURCH wordt als zijn 

leerling genoemd 3). Geen van allen heeft eenige vermaardheid erlangd. 
Toen ANTON VAN DYCK een korten tijd in den Haag was, schilderde hij 

o. a. ook hem, welk portret thans berust bij den hertog van BUCCLEUCH en in 

V. DYCK's Ico1zographie door PAULUS PONTIUS gegraveerd is. 

Voordat we overgaan tot een korte bespreking van zijne kunstwerken 

vermelden we nog, dat 29 April 1833 te Amsterdam op de verkooping van de 

beroemde verzameling handschriften, nagelaten door JACOBUS KONING, verkocht 

is een Ezo-enliandig gesclarift van Johannes van Ravestein 1629", en wel voor 

fO. 30 (zegge : dertig cents). Waar het gebleven is, mochten we niet te weten komen. 

Daar we niet in staat zijn, een ook maar eenigszins volledig overzicht te 

geven van wat JAN VAN RAVESTEYN g eschilderd heeft, bepalen we ons tot het 

opsommen der voornaamste werken. Veel heeft er toe bijgedragen, de taak, zijn 
oeuvre samen te stellen, uiterst moeielijk te maken. Vooreerst de schromelijke 

verwarring van zijn persoon met zijn bro eder, zijn neef en overige naamgenoten 
waar VAN GoOL, al in voorgegaan is. Zeer veel is hem toegeschreven, wat hem 

bij een nader onderzoek weer moest worden ontnomen, zoo in het museum te 

Brunswijk een groot portretstuk met de portretten van vader, moeder en acht 

kinderen, en in het museum te Berlijn den vleugel van een triptiek met de por- 
tretten van een vader met zijn dochtertje, welke beide werken met bijna volkomen 

zekerheid aan den Antwerpenaar CORNELIS DE VOS moeten worden toegeschre- 

1) Als. Nederl. Pa7nilieblad, II, p. 143 en III, p. 255, waar ook nog van eenige andere kinderen 
sprake is. 

Even voor zijn dood, 8 Juni 1667 wordt hij nog op eigenaardige wijze in een acte vermeld. Zijn broeder 
WILLEM scheldt iemand uit voor een bok ende dat hy sooveel kennis hadde als het beeld dat in de van 
't hzsys slaat ofte daer de broeder van hem Ravesteyn nae schilderde." 

2) Obreert's Archief IV p. 5, 6, 7, 8, 30, 32. 
3) Kunstkronijk, 1867 p. 82. 
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ven En toen THOMAS DE KEYSER nog niet gewaardeerd werd, en men CORNELIS 

VAN DER VOORT en NICOLAES ELIAS nog niet dan bij name kende, aan wien 

zouden onze oudere tijdgenoten dan ook een important portret uit het tweede 

en derde tiental jaren van de zeventiende eeuw toeschrijven, als ze de zware last, 
die reeds op MIEREVEL T's schouders rustte, niet nog wilden vergrooten ? Het was 

RAVESTEYN voor, RAVESTEYN na, meestal zonder aanduidir.g welk van de 14 RAVE- 

STEYNEN, maar men meende dan toch steeds den kunstenaar, die, al had hij alleen 
de Haagsche schutterstukken geschilderd, reeds de kroon der onsterfelijkheid zou 

hebben verworven, want daaruit blijkt voldoende, dat JAN VAN RAVESTEYN onder 

onze voortreffelijke zeventiende-eeuwsche portretschilders een der voortrefFelijksten . 

is geweest. 
Het is eigenaardig dat zijn vroegste ons bekende portretten het jaa.rtal I6I I 

dragen, terwijl hij reeds in 1604 door VAN MANDER als een degelijk kunstenaar . 

geprezen wordt. Deze portretten behooren bij de 23 portretten van den schilder 

in het Mauritshuis te 's Gravenhage, die allen weder behooren tot een serie 

officiersbeeldtenissen, waarschijnlijk op last van prins MAURITS voor zijn lusthuis 

te Honsholredijk geschilderd. Zij dragen verschillende jaartallen, tusschen 16II 

en 16242). Terwijl de gelijktijdige werken van een MIEREVELT en een MOREELSE 

een meer gladde en ineengewerkte penseelbehandeling verraden, neigt RAVESTEYN's 

vroege schilderwijze meer over tot die van FRANS HALS in diens vroegste periode. 
Of RAVESTEYN HALS ooit ontmoet heeft ? Wie zal het ons zeggen ? Maar vooral 

het costuum, en wel in het bijzonder dat op zijn vrouwenportretten toont een 

bijna even breede en forsche, soms sterk geempateerde behandeling van het penseel, 
als we bij FRANS HALS zien. De vleeschkleur is (en dit is karakteristiek voor 

onzen meester) zeer krachtig, soms al te zeer in het bruinroode overgaand. Vast 
van teekening en uitmuntend van uitdruklcing zijn de koppen op zijn schutter- 

en regentenstukken van 1616 en 1618, die tot het beste behooren, wat hij ge- 
schilderd heeft, ja tot het beste, wat onze school op dat oogenblik voortbracht 3). 

Op het schutterstuk van 1616 zien wij, dicht bij elkander staand, een 

aantal overlieden van het schuttersgild, die zooeven den Magistraat het gebruike- 

lijke kermisbezoek brachten, en thans de trappen van het stadhuis afgaan. De 

compositie laat nog te wenschen over, de groepeering is te veel in66tigedrongen, 
maar des te voortreffelijker zijn de portretten, levendig, sprekend, vol karakter, 
en zeer warm van koloriet. Het paneel is gemerkt: Anizo 1616 1. Ravestey1Z. 

1) KUJzstchronik 1883. 
2) VOSMAER (REbiBRANDT p. 49) noemt een portret van prins MAURITS van x605 in het museum te 

Dresden, maa dit portret stelt noch prins MAURITS voor, noch is het een werk van RAVESTEYN. 
3) RA VESTEYN'S schutters- en regentstukken hangen op de bovenzaal van het Haagsche Gemeente- 

museum (no, Zie over eenige bijzonderheden den catalogus, en Nederlandsche Kunstbode 1881. 
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Twee jaar later schilderde hij zijn meesterstuk. 

De Haagsche magistraat ontvangt de officieren der schutterij, en de baljuw 

Jhr. WILLEM VAN OUTSHOORN GEZ. SONNEVELT spreel?t ze met den roemer in 

de hand toe. Hier is eene grootere gemakkelijkheid in de compostie waar te 

nemen. Daarbij is van de kleurrijke kleederdracht der schutters, in tegenstelling 
met het fijne zwart der burgemeesterskleedij partij getrokken. 

"La coulcur est p rofo1t de, le ton clzaud, et tozst est modelé dans une p?zte 
abondante. Il y a ici de ces blancs reflétés de bruns, tle ces tons bYU?zs et dores, 
de cette chair couleur d'ailzb1-e, de ces li.?mi?res glissantes, que Rembra1zdt 1z'aurait 

pas désavoués." 1) 

Terwijl hij in de compositie op gelijke hoogte blijft, wordt zijn werk na 

1630 iets fletser, matter in de kleur. Dit merken we vooral op in het regentenstuk 
van 1636, de leden van den Haagschen magistraat, bezig over 't verbouwen van 

den St. Sebastiaansdoelen te spreken. Het groene tafellaken en de bleekgroene 

wandbekleeding geven iets onaangenaams aan het geheel, dat als kunstwerk zeker 

lager staat dan zijn 18 jaar vroeger geschilderd schutterstuk. De koppen zijn 
minder warm van kleur, maar blijven toch steeds uitnemende portretten, even 

als de twee jaar later geschilderde zes officieren van het Witte Vendel der 

Haagsche Schutterij. Hier valt de compositie bijna geheel weg, daar het slechts 

zes portretten naast elkander zijn 2). 
Door de groote serie portretten in het Mauritshuis en door zijn vier hoofd- 

werken in het Gemeente-museum is 's Gravenhage de eenige plaats, waar men het 

bijzondere talent van JAN VAN RAVESTEYN kan bestudeeren. De hem overal toe- 

geschreven werken zullen, daar ze veelal niet gemerkt 3) zijn, aan deze authentieke 

. documenten getoetst moeten worden. 

 Uit gravures blijkt dat hij FREDERIKHENDRIK, 1628 (HENDR, HONDIUS sc.) ' 
ROMBOUT HOOGERBEETS (W. J. DELFF sc.), JOANNES UYTENBOGAERT (J. HOU- 

BRAKEN sc.), JOHANNES BUYS (W. J. DELFF sc.) en REYNIER PAUW (J. HOUBRA- 

KEN sc.) geschilderd heeft. Dat van REYNIER PAUW is in het bezit van Jhr. Mr. 

PAUW VAN WIELDRECHT te 's Gravenhage 4). 

1) VOSMAER, REMBRANDT, p. 49. 
2) De voorgestelde personen zijn voor hun eigen rekening geschilderd, ieder had dus recht op eene 

evengroote plaatsruimte. 
3) Het hieronder afgebeelde monogram is genomen van het vrouwenportret in het museum te Kassel. 
4) De zwartekunstprent van JAN STOLKER, het portret van den schilder JAQUES DE MosSCHER door 

JAN VAN RAVESTEYN, is niets dan een van de vele iconographische knoeierijen die STOLKER op zijn geweten 
heeft. De fraaie prent is gesneden naar het portret van den zoogenaamden magistraatspersoon van THOMAS DE 
KEYSER van 1631 in het Mauritshuis te 's Gravenhage. Ondertusschen heeft JAKOB DE JONGH STOLKER'S be- 
driegerij voor zoeten koek opgegeten, en zoo vindt men in zijn uitgave van VAN MANDER van 1764 (dl. II, 
p. 205) een ets van LADMIRAAL naar deze prent als het portret van DE MosscHER. 
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Blijkens een inventaris van 1642 heeft hij ook het portret van MAR?rIN 

SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, heer van Dornstadt, geschilderd. 

ANTHONIE VAN RAVESTEYN II. 

Ter zelfder tijd dat zijn oudere broeder JAN zijn intrede in het St. Lucas- 

gild te 's Gravenhage deed, werd ANTHONIE er als leerjongen ingeschreven 1), 
Eerst 14 Oct. 1614 treffen we hem als lid aan 2). Bij wien hij geleerd heeft, . 

weten we niet, wel dat in 1619 ADRIAEN HANNEMAN zijn leerknecht is, die bij 
hem waarschijnlijk zijn nichtje MARIA heeft leeren kennen. Verder worden nog 
als zijn leerlingen aangevoerd, in 1622 JAN MERTESSEN VAN WYCK, in 1625 

JACOB VAN DER BEKE en PAULUS CORNELISZ., in 1649 JAN POUS VOET (?) en in 

1654 JAN VAN WITSENHUYSEN, allen onbekende groothedenS). 
De heffing van de 500ste penning in 1627 doet ons weten dat hij te samen 

met DIRCK DE GRAEFF woonde aan de Oostzijde van de Nieuwstraat, en f 6 

moest betalen, zoodat zijn vermogen op f 3000 geschat werd, dit is op de helft 

van het kapitaal van zijn bro6r. Maar bij de heffing van 1654 moest hij in de 

joooste penning f 10 storten, zoodat zijn kapitaal toen op f 10,000 geschat werd, 
dit is meer dan van zijn bro6r. 

Van 1629 tot 1632 was hij deken van het St. Lucasgild en in 1635 stond 

hij op de nominatie voor hoofdman 4), maar ook hij scheidde zich in 1656 van 

de kladschilders af. 

Met dat al zijn we nog niet te weten gekomen, wat hij eigenlijk schilderde, . 

en ook het stukje dat hij 12 Febr. 1662 ter kamer brengt "een Peeckel Harinck, 

een kan en ander b?Vwerek gestelt op f 50" 5) brengt ons niet verder, want er 

staat niet bij dat hij het zelf geschilderd heett. 

Inmiddels had hij een hoogen leeftijd bereikt. Van 5 Sept. 1668 vinden 

we zijn testament, waarin van zijn hoogen ouderdom gesproken wordt. Hij was 

11 Obreen's 4rclzief, III p. 271. 
2) T. a. p. IV p. 3. 
8) T. a. p. IV p. 7, 8, 10 en 319. Wel staat hier als leermeester slechts aangeduid .,.Ravesleyn de Oude", 

maar we hebben redenen, om aan te nemen, dat JAN toen geen leerlingen meer had, en dat ANTHONIE als ,,de 
Oude" staat geboekt, kan zijn om hem te onderscheiden van zijn zoon ARNOLD. 

4) T. a. p. V. p. 68 en 71. 
5) T. a. p. IV p. 132. 

' 
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dan ook omstreeks 87 jaar oud, en reeds 3 1 Jan. 1669 werd er 2 poosen geluid 
voor zijn uitvaart. Hij werd begraven in het graf dat hij reeds 16 Febr. 1636 
gekocht had, en dat in 1674 overgeboekt werd op zijn zoon ARNOLD ' . 

Onder de vroeger aan JAN toegeschreven portretten bevinden zich een 
paar, die een naamteekening dragen, aanmerkelijk van diens monogram verschil- 
lende. Wij wijzen bv. op het portret van LAMORAAL VAN LYMMINGHEN VAN 
DEN BERGE 2) van 1623 in het museum te Gotha, gem: 

en het portret van een STALPAERT VAN DER WIELE, aet. 19 in het museum te 

Kopenhagen, gem 

. In het museum te Brunswijh hangt op naam van MIEREVELT een mans- 

en een meisjesportret met hetzelfde wapen, dus ook van de familie STALPAERT VAN 
. 

DER WIELE. Het mansportret is ook van 1627 en heeft de inscriptie nalits 

. 23 Febr. 1608 ob. 18 Oct. 1628, het meisjesportret is van 1629, aet. 14 (?) 3) 
Ook in de Pinakotheek te Munchen is een drietal portretten, een mans- 

en een vrouwenportret, gem: I. A. v. RavesteY1t. F: en een mansportret, 1622 aet. 

43, gem: I. A. v. R. Pt., dat, ofschoon het aanmerkelijk beter is, en aan het 

1) Alg. Nederl. FamiliebLad, III p. 226. 
) Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT merkt ons op, dat het wapen op dit portret geheel gelijk is aan dat 

op het straks te noemen portret te Brunswijk. Het zou dan geen LYMMINGHEN VAN DEN BERGR maar een 
STALPAERT VAN DER WIELE Voorstellen. 

3) Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT, aan wien wij deze mededeeling te danken hebben, herkende in de 
harde en drooge schilderwijze dezelfde hand, die het portret te Gotha geschilderd heeft. 
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werk van JAN doet denken, ten minste een van ons ook aan ANTHONIE meent 

te moeten toedeelen Want vergelijken we deze naamteekeningen met die van 

JAN, dan ligt het vermoeden voor de hand, dat juist in de A als beginletter de 

onderscheiding gezocht moet worden. Toch zou men ook uit die I. A. JAN ANTHONISZ 

kunnen lezen. 

ARNOLD VAN RAVESTEYN. 

VAN GOOL 2) noemt ARNOLD den zoon van JAN, edoch verkeerdelijk, want 

ANTHONIE was de vader van onzen held. Aan het door VAN GOOL opgegeven 

geboortejaar 1615 hebben we echter nog geen reden te twijfelen. Zijn meester is 

nergens vermeld, maar dat hij zich onder de oogen van zijn vader gevormd heeft, 
is meer dan waarschijnlijk, zoo niet zijn beroemde oom hem onderwezen heeft, 
wat misschien VAN GOOL's verwarring zou kunnen verklaren. 

Het eerst komt hij in 1646 voor, in een acte, gepasseerd voor den notaris 

SCHIEVEN te Delft, als: "d'eersame Arent van Raveste??n, ll2eester Seltilder in dell 

Hage". 13 Dec. van hetzelfde jaar wordt hij van schuttersdienten ontslagen, en drie 

jaar later vinden wij hem onder de leden van het Haagsche St. Lucasgild, waarvan 

hij zich in 1656, even als zijn vader en zijn oom afscheidde. Aanstonds kwam 

hij te staan op de nominatie voor hoofdman van de nieuwe Confrerie, zonder dit 

echter te worden. Dit gebeurde eerst in 1659, en hij bleef het tot 1661, toen hij 
deken werd. Na dit ambt tot 1663 bekleed te hebben, was hij van i667 tot i66g 
en van 1680 tot 1682 weer hoofdman 3). 

I Oct. 1657 brengt hij ter Kamer "een matzs troonieke1z met een mutsken 

a l'Italiano geestisneert f 30 4), en 19 Oct. daaropvolgende "eot Troizie re?reseai- 
teere?tde een -7aeger" getaxeerd op J 20. Deze tronie vond klaarblijkelijk geen 

liefhebbers, want 12 Febr. 1662 liet hij ze weghalen en vervangen door "een 
Maria Beelt met haer kinderen" gesteld op f60 ). Over de verdiensten van deze 

stukken kunnen we niet oordeelen, maar het pleit niet voor de compositie van 

het laatste stuk, dat de opstellers van den inventaris van den inboedel van PICTURA 

er slechts "Een vYOatw met een I?indje op haar sclzoot door Arizoldies- Va1Z Rave- 

steyn 1662" in zagen 6), 

1) Bij deze drie portretten te Munchen verschillen wij onderling van meening. Dr. A. BREDIUS en met 
hem Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT schrijf ze zonder eenigen twijfel aan JAN toe, in zijn overtuiging versterkt 
door dc punt, die duidelijk boven de eerste letter van de handteekening te onderscheiden is, en dan de J. zou 
moeten aanduiden, maar E. W. MoES ziet zoo veel overeenkomst met de naamteekening op het portret te 
Gotha (ook in de overige letters), dat hij bij ANTHONIE blijft. 

2) v. GooL, I p. 31. 
3) Obreen's Archief III 158. 
4) t. a. p. IV 127. 
5) t. a. p. IV p. 126, 132. , 

6) t. a. p. IV p. 2II. 

Oua'-Holland, 1 89 2 . 7 
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Dat hij in zijn tijd gezien was, en zijn werk op prijs werd gesteld, be- 

hoeven we niet alleen op VAN GOOL's gezag aan te nemen, immers uit de Ordo- 

nantieboeken van prins WILLEM II blijkt, dat hij f 500 ontving voor een "stuck 

sch£ldery, zijnde Izet subject van Diana en Calisto". 1) 
Ook JACOB WESTERBAEN bediende zich van zijn penseel, toen hij een af- 

beelding van zijn buitenplaats Ockenburgh wilde hebben. In diens gedichten 
vinden we dan oolc "Op de teyckeningh van Ockenburgh gemaeckt door ?Irent 

Ravesteyn". 2) 

Het was een Arents tell, eens Ravesteyns pinceel, 

(Niet daer hy mee be??aaelt den doeck of laet paneel) 
Mae1- met gesmolten swert van I ndiaenschen Int 

,8racht op een witpa Pier de schets van dese Print. 

ADRIAEN MATHAM bracht deze teekening in plaat, terwijl bij een vo !gen- 
den druk SAVRY de plaatsnijder was. 

Dat hij rijk met geldelijke middelen gezegend was, vertelt reeds VAN GOOL, 
en het huis, waar hij 1664 in woonde en bleef wonen "in de Laecla Nieuzv-str?zedt 

( O. Z.)" pleit hier niet tegen; het had een frontbreedte van 37 voet. Zoo nu en 

dan verrastte hij de Confrerie met een cadeautje. 10 Dec. 1661 gaf hij "een coopere 
caiulelaer met 2 coopere Hanck-blaeckers, mitsgaeders twee baizekell en een tafel" 3), 
nadat hij 2 Aug. i659 reeds "twee S1tuijters" 4) vereerd had. Van meer 

gewicht was zijn besluit van 30 Jan 1662, toen hij zich verbond, f 50 aan de 

broederschap te zullen legateeren 5). Dat hij een goed diner niet versmaadde, ja 
dat daar de zichtbare sporen zelfs van in zijn gestalte te zien waren, verhaalt 

VAN GOOL met een toepasselijke anecdote, en wat stelt hij als deken 18 Nov. 1661 r 

voor ? "Ofte men iiiet behoorden alle die geene die eeaz D ucaton jaerlyckx ten 

dienste van de Conf rer? e h adde belooft e1z schriftelijcke haer handen daertoe 

geyeverz tot een vrooz?icke znaeltyt belroorden te noodigen, opdat sf in het toccomelzde 

yzirt moesten in gebreke blijven. Is volkomen toegestemt, docli ?zoclz wat wtgestelt 

tot het iiieitwe jaer". 6) 
Als zijn leerlingen komen voor, in 1661 SAMUEL CABBELIAEUW en WIL- 

LEM FREDERICKZ. VAN ROYEN, in 1664 DANIEL HARINCK en in I669 JOP HOUT- 

TUYN, JOHANNES DOBBE en WILLEM WYSSING 7). Van dezen zijn WILLEM FRE- 

1) Kunstkronyk 1866 p. 86. 
. 2) WESTERBA.EN, Gedic/ztm (ed. 1672) I p. 39, 40. 

3) Obreen's Archief, IV p. i2o. 
4) t. a. p. IV p. 121- 

_ s) t. a. p. IV p. 98. 
s) t. a p.. IV p. 81. 
7) t. a p. V p. iq.6-z48. 
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DERICKSZ. VAN ROYEN, DANIEL HARINCK en WILLEM WYSSING ons door hun 

werken bekend. 

Met de familie NETSCHER was hij bevriend, en in 1687 was hij voor de 

weduwe van GASPARD NETSCHER getuige. 1) 
Niet in 1676, zooals VAN GOOL zegt, maar eerst in 1690 stierf hij. 7 Oct. 

van dat jaar werd er in de Groote Kerk 4 poosen voor hem geluid, terwijl hij 
in het graf in de Kloosterkerk werd bijgezet, waar ook zijn vader lag, en dat 

17 Sept. 1674 op zijn naam was overgeboekt. 
Wat nu zijn werk aangaat, veel weten we er niet van, zijn voor den prins 

geleverd stuk schijnt verloren te zijn, en de teekening van Ockenburgh is ons 

slechts in de gravure van anderen bewaard. Vroeger werden hem wel eens de 

A. V. RAVESTEYN en A. v. R. gemerkte portretten te Munchen, Gotha en Ko- 

penhagen toegeschreven, maar zooals we boven aangetoond hebben, zijn zijn 

aanspraken hier verdwenen. Maar bij den kunsthandelaar STEPHEN RICHARDS te 

Londen bevindt zich een levensgroot mansportret (kniestuk), blijkens het adres 

op een brief, voorstellende Mr. CORNELIS BOSCH, Advocaat bij den Hove van 

Justitie te 's Gravenhage. Het is gemerkt: 

De schilderwijze wijkt geheel at van de ruim dertig jaar oudere portretten 
van ANTIiONIE, en doet duidelijk zien, dat we het midden der zeventiende eeuw 

reeds overschreden zijn 2). Daar het onwaarschijnlijk is, dat de toen ongeveer 

8ojarige ANTHONIE de schilder van dit portret is, schrijven we het aan zijn zoon 

ARNOLD toe. Ook twee teekeningen in zwart krijt, de portretten van CORNELIS 

VAN BEUN en SOPHIA VAN HENSBEECK van 1674, gemerkt A. V. R. (ineen) bij 
de dames HEERKEN S te Zwolle kunnen tot zijn werk behooren. Maar eer legt hij 

. er niet me6 in, want het zijn uiterst zwakke kunstproducten. 

De "Vanzdrager va1Z dzet Blaeiiwe Vaendet, in alle dcelen oveYku?stig be- 

lzandelt" waar VAN GOOL van spreekt 3) is buiten allen twijfel een studie voor 

het schutterstuk van zijn oom, wat ten overvloede nog aangewezen wordt door 

de geschiedenis van het stuk 4), want het werd gevonden onde r de schilderijen, 

nagelaten door den procureur RAVESTEYN, die "omtYe?Zt derligiaren geleden" (dit 

i) Oud-Holland, V p. 266. 
2) Vriendelijke mededeeling van Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT. 
3) VAN GOOL) I p. 32. 
4) Het werd gekocht door den prins van Hessen-Philippsthal voor zijn huis aan den Scheveningschen weg. 
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is omstreeks 1720) stierf, en de procureur JACOB VAN RAVESTEYN was een klein- 

zoon van JAN. 
Dat het geslacht met dien procureur uitgestorven is, wat VAN GOOL be- 

weert 1), zal wel waar zijn, ten minste de graven zoowel van hem als van ARNOLD 

werden op andere namen overgeboekt, en de thans nog bloeiende families van 

denzelfden naam hebben met de Haagsche schilders niets te maken. 

FRAGMENT VAN EEN GESLACHTSLIJST VAN DE HAAGSCHE 

SCHILDERSFAMILIE RAVESTEYN. 

1) VAN GOOL, I p. 32. 


